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WETENSCHAP & TECHNOLOGIE
80 jaar onderzoek in combinatie met de hedendaagse 
technologische voortgang en de laatste studies op 
het gebied van acetylatie hebben tot de commerciële 
beschikbaarheid van Accoya® hout geleid.

Het acetylatieproces, waarmee Accoya® hout wordt geproduceerd, is niet 
toxisch en het proces voegt niets toe aan het hout wat niet al van nature 
aanwezig is. Deze houtmodificatie maakt dat Accoya® hout door en door 
duurzaam is met buitengewoon goede eigenschappen. Accoya® hout is 
hét materiaal voor buitentoepassingen en kan voor praktisch alle gebieden 
ingezet worden; van ramen en deuren tot loopdekken en gevelbekleding en 
zelfs voor toepassingen waar voorheen hout niet werd gebruikt.

WELKOM IN DE 
TOEKOMST VAN HOUT
Stelt u zich voor dat er een houtsoort is 
die wordt verkregen uit snelgroeiende 
en duur zaam beheerde bossen, niet 
toxisch is en die een dimensie stabiliteit 
plus duur zaamheid heeft die zelfs de 
beste tropische houtsoorten overstijgt.

Stelt u zich een houtsoort voor die een volwaardige 
vervanger kan zijn voor de steeds schaarser 
wordende tropische houtsoorten voor met schadelijke 
verduurzamingsmiddelen behandelde houtsoorten 
en voor minder duurzame materialen, toegepast 
in nieuwe en bestaande buitentoepassingen. 
Stelt u zich een houtsoort voor die verantwoord 
gerecycled kan worden en voorziet in een betere CO² 
opslag, mede door zijn verlengde levensduur. Zo’n 
houtsoort bestaat. Het is Accoya® hout: het meest 
toonaangevende hightech hout ter wereld.
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GEVELBEKLEDING  
& BALUSTRADES

Accoya® hout is uitermate 
geschikt voor gevel-
bekleding, balustrades, 
dakoverstekken etc., 
waarbij uitstraling, 
weinig onderhoud, 
duurzaamheid en 
vormstabiliteit belangrijke 
beslissingsfactoren zijn.

KOZIJNEN, DEUREN 
& LUIKEN

Accoya® hout geeft een 
zeer goede warmte-
isolatie én is duurzamer 
en vormstabieler dan 
andere houtsoorten. Het 
is zeer milieuverantwoord 
geproduceerd en kan met 
dekkende en transparante, 
zowel filmvormende 
als niet filmvormende 
verven worden afgewerkt 
met ongekend lage 
onderhoudskosten.

TERRASSEN  
& LOOPDEKKEN

Voor de toepassing in 
beloopbare oppervlakken 
zijn uitstraling, sterkte 
en weersbestendigheid 
belangrijk. Verder is het 
wenselijk dat het hout niet 
onregelmatig vervormt, 
niet scheurt of zwelt 
en ongevoelig is voor 
schimmelaantasting. Ook 
is het belangrijk dat het 
hout niet toxisch is en dus 
volledig veilig voor mens en 
dier. Accoya® hout voldoet 
aan al deze eisen. 

TUINMEUBILAIR & 
SPEELTOESTELLEN

Accoya® hout is 
perfect voor stoelen, 
tafels, afscheidingen, 
speeltoestellen en 
andere landschappelijke 
toepassingen, omdat het 
niet toxisch is en extreme 
weersomstandigheden 
goed doorstaat.

UITVOERIG GETEST
Accoya® hout heeft gedurende langere periodes 
allerlei verweringstesten ondergaan — boven de 
grond, onder de grond en zelfs in het water gedurende 
20 jaar — en heeft bewezen de meest extreme 
klimatologische omstandigheden te weerstaan. 

Zowel bovengronds als in grond- en/of watercontact vertoont Accoya® 
hout de hoogste duurzaamheid. Bovendien behoudt het zijn uiterlijke 
kenmerken en behoeft het minder onderhoud, omdat verfproducten op 
Accoya® hout veel langer stand houden. Testresultaten in vergelijking 
met niet gemodificeerd hout laten zien dat verflagen op Accoya® hout 
tot wel driemaal langer intact blijven.
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Accoya® hout is 
vervaardigd uit 
duurzaam geproduceerd, 
snelgroeiend hout en 
vervaardigd met behulp 
van Accsys‘ gepatenteerd 
modificatieproces van het 
oppervlak tot de kern.
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Accoya® and the Trimarque Device are registered 
trademarks owned by Titan Wood Limited, a 
wholly owned subsidiary of Accsys Technologies 
PLC, and may not be used or reproduced without 
written permission.

Accoya® wood should always be installed and 
used in accordance with the written instructions 
and guidelines of Accsys Technologies and/
or its agents (available upon request). Accsys 
Technologies accepts no liability for any defect, 
damage or loss that may occur where such 
written instructions and guidelines are not 
adhered to.

The information contained within this document 
has not been independently verified, and no 
warranty (express or implied) or representation is 
given in respect of the same, including without 
limitation as to its accuracy, completeness or 
fitness for any purpose. Accsys Technologies 
and its affiliates, officers, employees or advisers 
expressly disclaim any liability to the fullest 
extent permitted by law for any loss or damage 
whatsoever arising in respect of such information 
or the result of having acted upon it.
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Accsys is een chemiebedrijf dat zich heeft toegespitst op het 
acetyleren van hout. Het bedrijf opereert met vier volledige 
dochterondernemingen, waaronder een Accoya® houtfabriek, 
op commerciële schaal in Nederland. Accsys heeft kantoren 
in Nederland, de VS en Groot-Brittannië. Accoya® hout wordt 
wereldwijd verkocht via zorgvuldig gekozen distributiepartners.
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